
Adatvédelmi tájékoztató
Tisztelt Látogató!
Üdvözlöm Önt Csorvás Város Önkormányzatának internetes honlapján.

A személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók),
csak egy módon kerülhetnek ezen a felületen a kezelésünkbe, nevezetesen, ha Ön megadhatja a ne-
vét, az elérhetőségét vagy más adatait abból a célból, hogy a honlap használata során személyes
kapcsolatba lépjen velünk. Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által hasz-
nált számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel összefüggő technikai adatok automati-
kusan képződnek a számítógépes rendszerben, de azok a rendszerünkben nem tárolódnak. A honla-
punk továbbá nem tartalmaz http-sütiket (cookie).

A honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a központi államigazgatási szervek honlap-
jaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk,
hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szüksé-
ges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, és egyúttal a hatályos törvényi rendelke-
zések maradéktalan betartásával történjen.
A honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a Csorvási Polgármesteri Hivatal.
Az általunk szolgáltatott közérdekű információk egy része közvetlenül a kormányzati portálról is
elérhető, de emellett a honlapunkról kiindulva számos további információs oldalra is eljuthat (lin-
kek). Ilyen esetekben Ön a honlapunkat elhagyja, átlép más portálra, és a személyes adatainak keze-
lése ettől kezdődően már ott történik. (Böngészőprogramja mutatja a címsávban, hogy Ön éppen hol
jár.)

A honlap üzemeltetéséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) veszünk igénybe:
A weboldal tárhely-szolgáltatójának adatai:
Cégnév: MikroVPS Kft.
Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A.
Adószám: 25189861-2-43
EU adószám: HU25189861
Elérhetőségek és kapcsolati adatok: https://www.mikrovps.net/hu

A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag a Csorvási Polgármesteri Hivatal
erre felhatalmazott munkatársai férnek hozzá, és azokat az Ön rendelkezésének megfelelően, az Ön
által igénybe vett szolgáltatás (feltett kérdésre történő válaszadás, észrevételre való reagálás stb.)
teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelik.
Ha Ön kérdést kíván feltenni, vagy megosztja velünk a véleményét, kérjük, hogy erre a célra a kap-
csolat-felvételi oldalunk űrlapját használja. Ezen meg kell adnia a nevét, az elektronikus postacímét
(email), továbbá fel kell tennie a kérdését, vagy meg kell fogalmaznia a véleményét.
Megkeresése a kérdés illetve vélemény tárgya szerint kerül az illetékeshez, aki intézkedik az ügy-
ben.
A fenti tájékoztató a Csorvás Város Önkormányzata internetes honlapjának tartalmi és formai egy-
ségesítésével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza. A honlap látogatói személyes
adatainak kezelése részét képezi a Csorvási Polgármesteri Hivatal adatkezelési tevékenységének.
Csorvás Város Önkormányzata és a Csorvási Polgármesteri Hivatal a feladatai ellátásakor egyéb te-
rületeken is kezeli eljárásában az érintett polgárok és ügyfelek személyes adatait. Az erre vonatkozó
szabályokat az általános adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.
Tisztelt Látogató! Amennyiben részletesebb információkra lenne szüksége a személyes adatainak
kezeléséről, kérem, hogy forduljon hozzánk bizalommal: http://csorvas.hu/index.php/kapcsolat
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